
منھالھمتبقيماالقتناءالتالمیذدعوةوالمدرسیةاألدواتوالكتبمراقبةوالجددالتالمیذعلىالتعرفبعد

التجاربمناالستفادةمحاولةو،الحاليالدراسيالموسمخاللإضافیةمجھوداتبذلوالمثابرةوالجدعلىحثھموبعد،

رصدوالمكتسباتتقویمشأنھامنالشفھیةوالكتابیةاألنشطةمنمجموعةاعتمادتم،الصعوباتتجاوزوالسابقة

جوخلقعلىحرصاالمقررةالدراسیةالموادشملت،التبسیطوالتعمیموالشمولیةفیھاحارسینمستقباللتجاوزھاالتعثرات

من التنافس بین التالمیذ أملین أن تكون األنشطة المقدمة  لھم ناجحة ھدفا و محتوى .

:مواد اللغة العربیة-

:القراءةاألول:الرئیسيالمجال/1

احترام عالمات الترقیم في قراءتھ- النطق السلیم وإعطاء الحروفقراءة نص قراءة متواصل-طلب من المتعلمین  ما یلي :
حقھا.  اإلجابة على أسئلة الفھم.- توظیف مفردات النص في جمل مفیدة.-  مالحظة أسالیب النص والنسج على غرارھا.-  تحدید

المحتوى العام للنص  - تحلیل النص وإبراز فقراتھ واكتشاف األفكار الرئیسیة . -   تمییز الصور الفنیة للنصوص األدبیة.

التراكیبالثاني:الرئیسيالمجال/2

والمتعدي +نائب الفاعل.- إعراب األفعال الخمسة +أحوال الخبرالجملة الفعلیة: الالزمقوم  و شخص المتعلمین في ما یلي :

والنواسخ الفعلیة والحرفیة.-  المفاعیل(المطلق وألجلھ)+التوابع( البدل والتوكید).  - الحال والجملة الحالیة +إعراب جمع المذكر

والمؤنث السالمین  - التمییز والمستثنى  بإال.  - المفعول فیھ والنداء+ نصب المضارع والجملة المؤولة +العطف.

التحویلوالصرفالثالث:الرئیسيالمجال/3

المنقوص والمقصور والممدود.- االسم المفرد والمثنى والجمع والنكرةالمجرد والمزید االسمطلب من المتعلمین انجاز میالي :

والمعرفة.- .المصدر الثالثي وغیر الثالثي+ المتصرف والجامد من األفعال.- اسم الفاعل والمفعول +اسم التفضیل من الثالثي

والمضاف إلى یاء المتكلم,-  اسما الزمان والمكان واآللة+ أنواع الفعل الصحیح والمعتل.

االمالءالرابع:الرئیسيالمجال/4



التنوین في المنقوص والمقصور والممدود.  - التاء المربوطة والمبسوطة. - ھمزتا الوصلقوم التالمیذ في الدروس التالیة :

والقطع وألف((ابن)).- الھمزة المتوسطة والمتطرفة.- األلف اللینة واسم اإلشارة وكلمات شادة "عمرو"

الكتابي:التعبیرالخامسالرئیسيالمجال/5

نص تام ذي معنى.  - ترتیب جمل للحصول على فقرة  تامة ذات معنى.-ترتیب كلمات لتكوینانجز المتعلمین التمارین التالیة :

وضع بدایة أو نھایة لقصة او حوار..... - وضع تصمیم موضوع إنشائي بتحدید مقدمتھ وعرضھ وخاتمتھ وعناصره. - كتابة

موضوع إنشائي  واستعمال عالمات الترقیم.

استحضار بعض المعارف حول الخالئط وأنواعھا و طریقة،: تم تخصیص أنشطة تستھدف تشخیص ما سبقالنشاط العلمي-

فصل مكوناتھا  - استحضار بعض المعارف حول الغابة - استحضار بعض المعارف حول الضوء - استحضار بعض المعارف

حول التوازن و تحقیق الموازین - استحضار بعض المعارف حول حركات المشي و الجري - استحضار بعض المعارف حول

التغذیة عند الحیوانات العاشبة و الالحمة .

االیماناركانبعضتذكر-الماضیةالسنةایاتبعضاستظھار:قبیلمنانشطةفيالتالمیذقوم:اإلسالمیةالتربیة-

-المسنونةالصلواتوالغسلسننوفرائضبینالتمییز-السریةدعوتھوالرسولبعثةمعارفاستحضار-البعثوكالمالئكة

تذكر بعض العبر من قصص االنبیاء - استحضار قیم و حكم حسن التواصل و التفاؤل .

التشكیلیةالمصطلحاتوالمفاھیمبأھمبالتذكیرالرسمواإلبداعفيحرةأنشطةعلىالتركیزتم:التشكیلیةالتربیة-

الرسممعارفبعضاستحضار-مدلولھاوالصورةانواعمعارفبعضاستحضار-االلوانتدرجخاصیاتبعضكاستحضار

التشكیلي في ابعاده و سلمھ - استحضار بعض معرف االشكال في الفضاء - استحضار بعض خصائص الفن التشكیلي

بین حیاتنا بین الیوم و األمس من خالل اللباس و السكن - التمییزالتمییزقوم و شخص التالمیذ في ما یلي :االجتماعیات :-

بین حیاتنا بین الیوم و األمس من خالل المواصالت - استحضار بعض المعارف المتعلقة بالتعبیر الخرائطي - استحضار بعض

المعارف المتعلقة بالمناخ و الجو - التمییز بین الواجبات

و الحقوق - استحضار بعض المعارف المتعلقة بالواجبات في المدرسة و الطریق .

الصفحاتفينعرضھاالنتائجشبكاتوخاصةاستماراتتخصیصارتـأینامثمرةالمنجزةالتقویمیةاألنشطةتكونحتىو

الموالیة توضح النتائج المتوصل إلیھا و نعتبرھا بمثابة وثیقة تربویة ال تقل أھمیة عن الوثائق األخرى .

توقیع االستاذ(ة) :                               خاتم  و  توقیع رئیس المؤسسة :
توقیع و خاتم المفتش :




